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VOORSCHRIFTEN, bedoeld in artikel 10, eersEe lid, van de I^IeË op de

Ruimtelijke. Ordening, deeluitmakende van het besternmingsplan
Itlndus Ërieterreinrr

ArÈikel 1 (begriPsbepalíngen)

In deze voorschrifÈen wordt verstaan onder:

a. he¡ plan: het door een gestippelde lijn, op de kaart van het
plan verklaarã als grens van het plan, begrensde gebÍed;

b. de kaart: âe kaart, deel uitrnakende van het bestermingsplan
tt lndus trie terreinrr ;

c. bebouwingsgrens: de op de kaart blijkens de daarop voorkomende
verklaring als zodanig aangegeven lijn, welke door be-
bouwing nieÈ mag worden overschreden, behoudens over-
schrijdingen, die krachtens deze voorschriften zijn
Èoeges taan;

f
c
h

d. bebouwingsoPper-
vlak:

e bouwperceel:

perceelsgrens:
perceelsbreedte:
zij de lingse
erfscheidíng:

i. ééngezinshuis:
j . bedrij fsgebouw:

k. bouwlaag:

t. aan- e.q. inge-
bouwd gebouw:

m. ander bouwwerk:
n. ander werk:
o. detailhandel:

een door bebouwingsgrenzen op de kaart omgeven opPer-
vlak, binnen hetwelk in overeenstemming met het pLan

en deze voorschriften mag worden gebouwd;

een aaneengesloten grondstukr r^TaaroP krachtens heE

plan een zãlfstandige bebouwing met één gebouw of bij
elkaar behorende gebouwen is toegestaan;
de grens van een bouwPerceel;
de breedte van een bouwPerceel;

de loodrecht of nagenoeg loodrechr op de voorliggende
straat geríchte erfscheiding van een bouwperceel;
een gebouw, dat één woning omvat;
een gebouw, dat blijkens zijn aard of indeling in
hoofãzaak voor índustrieel- of ambachtelijk bedrijf
dan wel voor een openbaar nutsbedrijf, een agrarisch
bedrijf of kwekerij bruikbare ruimte omvat;
een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door oP ge-
lijke of nâgenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of
UaLtlagen is begrensd, met uitzondering van zolder of
vliering;

een gebouw, dat naar één zLjde, c.q. naar Èvüee zijden
door scheidsmuren Ís begrensd;
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
een werk, geen bouwwerk zijnde.
het bedrijismacig te koop aanbleden, .waaronder de

uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van
goederen aãn de ui¡eindelijke gebruiker of verbruÍker;
bouwgrondstoffen, grove ijzerwaren, sanitair, elecÈra

(exclusief verlichcing), hout en houLwaren, keukens
en kasten, wand- en vloertegels'

Artikel 2 (wijze van meten)

p. bouwmaterÍalen :

Bi.j de roepassing van deze voorschriften wordt als volgt Semeten:
a. leng te. breed te en dieote van qebouwen:

Eussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of tot het hart van scheids-
muren;

b. oppervlakte van ge bouwen:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en de harten van scheidsmuren;

inhoud van Eebouwen:

tussen buitenwerkse gevelvlakken, harEen van scheidsnuren en dak-

vlakken en boven de [egane grondvloeren met inbegrip van dakkapellen;

c

!J
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d t- of boeihoo te

van de snijlijn van elk dakvlak met het daaronder gelegen buiten-
werks gevelvlak tot de hoogte van de r{eg voor direct aan de weg
gelegen gebouwen dan weL tot de gemiddelde hoogte van het aan-
sluitende afgewerkte bouwterrein voor niet direct aan de weg ge-
legen gebouwen;

e. hoogte van gebouwen:

van het hoogsËe punt van gebouwen met. uitzondering van schoorsËe-
nen e.d. tot de hoogte van de vüeg voor direct aan de weg gelegen
gebouwen dan wel tot de gemiddelde hoogce van het aansluitende
afgewerkte bouwterrein voor niet. direct aan de weg gelegen ge-
bouwen;

breedte van bouwpercelen:

tussen de zijdelingse perceelsgrenzen of tussen perceelsgrens en
de grens van de weg. in naar de zijde van de r¡/eg, vanrdaar het bouw-
perceel in hoofdzaak toegankelijk is, gekeerde perceelsgrens.

Artikel 3

Op grond van de bestemrning éénsezinshuizen cateqorie A , mogen worden

f

gebouwd vrijstaande
op de begane grondve

ééngezinshuizen met de ú/oon- en slaapvertrekken
rdieping, dan wel met één of meer slaapvertrekken

in.de kapverdieping alsmede een bij die huizen behorende bergplaats
en/ot garage dan wel ander bouwwerk ten behoeve van gebruik i" trut
kader van de vrijetijdsbesteding als hobbyruimte en volíère, mits
aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
a. de goothoogte van een ééngezinshui.s niet meer dan 3 meter bedraagt;
b. de breedte van een ééngezinshuis niet meer dan 10 meter bedraagt;
c. de inhoud van een ééngezinshuis niet minder dan 350 m3 bedraagt;
d. de afstand van de zijgevelvlakken tot de zijdelingse erfscheiding

niet mÍnder dan 3 meter bedraagt, tenzij op de kaart een daarvan af-
wijkende maat is ingeschreven;

e. de oppervlakte van de bergplaats en/of garage niet meer bedraagt dan
4O m¿ en de boei- of goothoogte nieE meer dan 2.50 meter. trùanneer de
bergplaats en/of garage losstaand van het ééngezinshuis wordt ge-
bouwd, de afstand tussen de achtergevel van het ééngezinshuis en de
bergplaats en/of garage minímaal 5 meÈer bedraagt. De afstand van
de zijgevelvlakken van berging en/of garage tot de zijdelingse
erfscheiding 3 meter bedraagt, tenzij de voorgevel ervan is gesitu-
eerd op een afstand van minimaal 25 meter uit de hreggrens, in welk
geval het gebouw op de zijdelÍngse erfscheiding mag worden geplaatst

Artikel 4

1. Op grond met de bestemming ééngezinshuízen, categorie B, mogen worden
gebouwd vrijstaande ééngezinshuizen in één of twee bouwlagen dan wel
aan- en ingebouwde, tot, maximaal vijf in één blok, ééngezinshuizen
in twee bouwlagen, alsmede een bij die huizen behorende bergplaats
en/of garage, mits aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
a. de breedte van een éé.ngezinshuis niet minder dan 6 meter bedraagt;
b. de inhoud van een ééngezinshuis niet minder dan 300 m3 bedraagt;
c. de goot- of boeihoogte van een ééngezinshuis nieÈ minder dan 3 -

en niet meer dan 6 meter bedraagt;
d. de oppervlakte van een berging niet meer bedraagt dan 12 m2 en de

oppervlakte van een garage niet meer dan 30 m2, terwijl de boei-
of goothoogte van die gebouwen nieÈ meer dan 2.50 meter bedraagt;

e. nlanneer sprakê is van aangebouwde huizen de afstand van de zi-jgevel*
vlakken van een nieE aangebouwde zijde tot de zijdelingse erfscheiding
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neigens minder dan 1.75 meter bedraagt, tenzij op de kaarÈ
een andere afstand is ingeschreven;
I^/anneer sprake is van vrijstaande huizen de afstand van de zijgevel-
vlakken tot de zijdelingse erfscheiding nergens minder bedraagÈ
dan 1.25 meter, tenzij op de kaart een andere afstand is ingeschreven;

2. Op de in het eerste lid, sub d genoemde oppervlakten wordt in mindering
gebracht de oppervlakte van bebouwing als aldaar bedoeld, die even-
tueel reeds gerealiseerd is op de voor erf, behorende bij de betrokken
ééngezinshuizen, bestemde grond.

Artikel 5

Op grond meE de bestemming ééneezinshuizen eateEorie C , mogen worden
gebo uwd aan- en ingebouwde ééngezinshuizen in blokken van maximaal acht.
aaneen alsmede een bij die huizen behorende bergplaats, mits aan de
volgende voorschríften wordt voldaan:
a. de breedte van een ééngezinshuis niet minder dan 5 meter bedraagt;
b. de inhoud van een ééngezinshuis niet minder dan 300 m3 bedraagt;
c. de goot- of boeihoogLe van een ééngezinshuis niet minder dan 5.30 meter

en niet meer dan 6 meter bedraagt;
d. de afstand van de zijgevelvlakken aan een niet aangebouwde zijde tot

ðe zíjdelingse erfscheiding nergens minder bedraagt dan de afstand
in meters, ingeschreven op de kaarti '

e. de bergplaats aan hec huis r,'ordt aangebouwd, de breedEe ervan nieL meer
bedraagt dan de helft van de gevelbreedËe van het huís, de oppervlakte
ni.et meer dan 10 rn2 en de goot- of boeihoogte niet meer dan á.50 meter.

Artikel 6

Op grond met de bestemming bijzondere bebouwing (nO) mag worden gebouwd
een schoolgebouw met een daarbij behorende onderwijzerswoníng, mits
aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
a. de goothoogte van het schoolgebouw niet meer bedraagt dan 11 meter

en de nokhoogte niet meer dan 15 merer;
b. de breedte van de onderwijzerswoning lriet minder dan 6 meter bedraagt;

de inhoud ervan niet minder dan 350 m3, de goothoogte niet minder dan
3 meter en niet meer dan 7r5 meËer;

c. de onderlinge afstand tussen de woning en het schoolgebouw minimaal
3 meter bedraagt.

Artikel 7

1. Op grond meE de bestemming Bedrijven (B) nìogen r¡Torden gebouwd bedrijfs-
gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van bedrijven met een niet-
industrieel karakter, waaronder zijn te verstaan kantoren, ateliers,
showrooms, garage-bedríjven, handelsbedrijven, zljnde geen detail-
handelbedrijven, tenzij het betreft een detailhandelbedrijf in land-
bouwwerktuigen en -machines, machinerieên ten behoeve van bedrijven,
automobielen, caravans, boten, motoren en bour'rmaterialen of een niet
voor particulieren toegankelijk detailhandel-bedrijf welke zich uíE-
sluitend toelegt op postorder-activiteiten dan wel een detailhandel-
bedrijf in goederen welke ter plaatse worden vervaardigd, bewerkt of
hersteLd, voorzover dit grolendeels in handwerk geschiedt en bovendien
een ondergeschikt deel uitmaakt van het productiebedrijfr. alsmede
maximaal twee bedrijfswoníngen per bedrijf, miÈs aan de volgende voor-
schriften wordt voldaan:
a. de goorhoogt.e van de bedrijfsbebouwing maximaal 8 meËer bedraagt

en de nokhoogte maximaal 12 meter;
b. de voorgevel van de hoofdbebouwing wordt geplaatst in de op de

kaart langs de Parallelweg en de Kej-zersdwarsr{reg aangegeven bebouwings-
grens;
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c. Ëus'en elk te bouwen gebouw of ander bouwwerk en de zijdelingseerfscheiding een open ruimte blijft van minÍmaar 3 meter,tenzijde zíjdelingse erfscheiding grenst aan gronden qraarop i'i*.,rorg"her plan niet,mag, worden gãbouwd dan weI gren6t aan gronden
r^raarop ingevolge het plan binnen een afstand van minimaal 6 me-ter uiÈ de zijdelingse erfscheiding niet mag worden gebouwd.Het hier vermelde gebod gerdt niet Índi"n op het rijãsrÍp van deter visie legging van het cfntwerp-plan spraLe is van een zodanigebebouwing van een concreet bouwperceel dat zonder afbraak vaneen deel van die bebouwing het Lewerksterligen van een situatÍe,
inhoudende dat over de volre diepte van een bour¡rperceel een openruimte van minimaal 3 meter aanwezig blijft tussen een gebouwen de zijdelingse erfscheiding nier meer mogelijk is;d. tussen elk te bouwen gebouw of ander bo,rwr¿eik uã ¿" åchtergrens. van een bouwperceel een open ruimte blijft van minimaal 3 Ãetur,tenziJ de achÈergrens van een bouwperceer grenst aan gronden
waarop ingevolge het plan niet mag worden gebouwd dan wel grenst
aan gronden hraaroP ingevolge het plan binnen een afstand vãn mÍni-maal 6 meter uit de achtergrens van een bouwperceel niet mag wor-den gebouwd;

e. Ì¡ranneer een bedrijfswoning niet boven de bedrijfsbebouwing wordtgebouwd, tussen elke zijde van de bedrijfswoning en de bedrijfs*
bebouwing een open ruimre brijft van miiimaal 3 mer"r, *ui-ãi.r,verstande dat voorzover die ruimte is gelegen Eussen de zijgevel-vlakken van de gebouwen bebouwing 

"r.r.r *.t ."r, garage 
""/ãi 

berg-plaats met geen grotere boei- of goothoogte dan 3 *ãtu, en geen
_ grotere oppervlakte dan 35 m2 is toegestáan;
f. de bedrijfswoníng overigens voldoer ãan her bepaalde in arrikel4 van deze voorschriften;
c. 1. van elk bouwperceel een zodanig gedeelte vrij van bebouwingblijft dat in voldoende mate kan worden.roorii.r, in het p.rt...r,of stallen van motorvoertuigen ten behoeve van het betrokkenbedrij f;

2. het onder I genoemd onbebouwd blijvend gedeelte dient in'iedergeval van zodanige afmetingen re zijn dãr 1 parkeer/stallings-
plaats per 30 - 100 m2 nerro bedrij fsvloeroppervlakte kan nor-
den geschapen, zulks afhankelijk van de aard van het bedrijf;

3. burgemeesÈer en wethouders kunnen, mer inachtneming van hetonder 2 bepaalde, ter zake nadere eisen stellen.
van het verbod rot het bouwen van bedríj fsgebouwen ten behoeve vanandere dan de in het eerste lid met name genoemde detailhandelbedrij-
ven kunnen burgemeester en wethouders, gehoord de Rijksconsulent voorHandel, Ambacht en Diensten, vrijstelling verlenen iñdien het gaat omgebouwen Èen behoeve van detailhandel in goederen, niet zijnde levens-middelen, kleding en schoeisel en huishouãelijke artikelenl welkedermate volumineus zijn, dat etalering ten rr"lkoop daarvan, gelet ophet daarvoor benodigde grondoppervlak, uit een oogpunt van doelmatigruimtegebruik, redelijkerwijs niet op gronden die primair zijn be-
stemd voor de bouw van detailhandelbedrijven, kunnen worden gebouwd.Alvorens op een verzoek om vrijstelling als bedoeld in het tieedelid te beslissen wordt een ieder gedurende een termijn van veertien
dagen in de gelegenheid gesteld, schriftelijk bezwaren ter zake inte dienen

3

1

Artikel I

Op grond met de bestemming Bedrijven, klasse A (B-A), ûÞgen worden
gebouwd bedríj fsgebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van
industrÍéle bedrijven alsmede maxímaar twee bedrijfswoningen per
bedrijf, mits aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
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a. de goothoogte van de bedrijfsbeboul^ting niel meer dan 12 meËer
bedrãagt, tenzlj de bedrlJfsbebouwing besLaat uit sílore;
in dat geval mag de goothoogte maximaal 15 meter bedragen;

b. de voorgevel van bedrijfswoningen wordt geplaatst ín de op de
kaart langs de straatzijde aangegeven bebouwingsgrens;

c. tussen elke zijde van een bedrijfswoning en de bedrijfsbebouwing
een open ruimte blijfË van minimaal 3 meter, met dien verstande
dat voorzover die ruimte is gelegen Lussen de zi-jgevelvlakken
van gebouwen bebouwing ervan met een garage en/of bergplaats
met geen grotere boei- of goothoogte dan 2.50 meÈer en geen
grotere oppervlakte dan 35 m2 is toegestaan;

d. de goot- of boeíhoogte van een bedrijfswoning niet minder be-
draagt ðan 2.80 meËer;

e. de bedrijfswoning overigens voldoet aan het bepaalde in artikel
. 4 van deze voorschriften;
f. lussen e1k te bouwen gebouw en de zijdelingse erfscheiding een

open ruimte blijft van minímaal 3 meter, tenzij de zíjdelingse
erfscheiding grenst aan gronden vraarop ingevolge het plan niet
mag worden gebouwd dan weL grensÈ aan gronden, \ùaarop ingevolge
het plan binnen een afstand van minimaal 6 meter uit de zíjde-
lingse erfscheiding niet mag worden gebouwd.
Het hier vermelde gebod geldr niet indien oP heË tijdstip van de
ter visie legging van het ontÌ4terp-Plan sprake is van een zodanige
bebouwing van een concreet bouwperceel dar zonder afbraak van
een deel van die bebouwing het bewerkstelligen vAn een situatie,
inhoudende dat over de volle diepte van een bouwperceel een
open ruimte van minimaal 3 meter aanwezig blijft tussen een gebouw
en de zijdelingse erfscheiding niet meer mogelijk is;

g. tussen elk te bouwen gebouw en de achtergrens van een bouwperceel
een open ruimte blijft van n.rínimaal 3 meter, tenzij de achtergrens
van een bouwperceel grensl aan gronden r'taaroP ingevolge het
plan nief mag worden gebouwd dan wel grenst aan gronden 1,¡aarop
ingevolge het plan binnen een afstand van minimaaL 6 meter uit
de achtergrens van een bouwperceel niet mag worden gebouwd;

h. 1. van elk bouwperceel een zodanig gedeelte vrij van bebouwing
blijfË dat in voldoende mate kan worden voorzien in het par-
keren of stallen van frptorvoertuigen Èen behoeve van het be-
trokken bedrij f;

2. heÈ onder 1 genoemd onbebouwd blijvend gedeelte dient in ieder
gevaL van zodanlge afmetingen Ee zíjn dat I parkeer/stallings-
plaats per 100 - 400 m2 netto bedrijfsvloeroppervLakte kan
r¡orden geschapen, zulks afhankelijk van de aard van het bedrij f;

3. burgemeester en wethouders kunnen, met inacht.neming van het on-
det 2 bepaalde, ter zake nadere eisen stellen.

Indien ten behoeve van de onder 1" genoemde bedrijven los- en laadper-
rons en inrichtingen voor het transPort van goederen en materialen
dienen Êe worden opgericht. mag zulks eventueel geschieden vóór de

bebouwingsgrens, voorzover die Srens althans is gelegen langs de

zíjde van de grond, die ingevolge het plan is bestemd tot sPoo¡'teg.

Artikel 9

Op grond met de bestefffning Bedrijven, klasse B (B-B) nþgen worden ge-
bouwd bedrij fsgebouwen en andere bouwwerken len behoeve van ambachte-
lijke bedrijven alsmede maximaal één bedrijfswoning per bedrÍjf, mits
aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
a. de goothoogte van de bedrijfsbebouwing niet meer dan 6 meter en de

nokhoogte niet ¡neer dan 9 meter bedraagt, tenzij de bedrijfsbebou-
wing bestaal uit silors;
i¡r dat geval mag de nokhoogte maximaal 15 meter bedragen;

2
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b. tussen elk gebouw en de zijdeLingse erfscheiding van een bouw-
perceçtr een open ruimte blÍj ft van minimaaL 2 meEer, tenzij de
zijdelingse erfscheiding grenst aan gronden waarop ingevolge
het plan nieE mag worden gebouwd dan wel grenst aan gronden,
\¿raarop ingevolge het plan binnen een afstand van mlnimaal 4
meter uit de zijdelingse erfscheiding niet mag worden gebouwd.
Het hier vermelde gebod geldt niet indien op het tijdstip van
de ter visie legging van het ontwerp-plan sprake is van een
zodanige bebouwing van een concreet bouwperceel da¡ zonder af-
braak van een deel van die bebouwing het bewerkstellígen van
een situatie inhoudende daË over de volle diepte van een bouw-
perceel een open ruimte van minimaaL 2 meter aanwezig blijfL
tussen een gebouw en de zijdelingse erfscheiding, niet meer
mogelijk is.

c. tussen elk te bouwen gebouw en de achtergrens van een bouwper-
' ceel een open ruimte blijft van minimaal 3 meter' tenzij de

achtergrens van een bouwperceel grenst aan gronden waarop in-
gevolge het pLan niet mag worden gebouwd dan wel- grenst aan
gronden ÎJaarop ingevolge het plan binnen een afstand van mini-
maal 6 meter uit de achtergrens van een bouwperceel niet mag
worden gebouwd;

d. de voorgevel van een bedri-jfswoning wordt geplaatst in de op de
kaart Langs de straatzíjde aangegeven bebouwingsgrens;

e. tussen elke zíjde van een bedrijfswoning en de bedrijfsbebouwing'
een open ruimte blijft van minimaal 3 meter, met dien verstande
dat, voorzover die ruimte is gelegen tussen de zijgevelvlakken
van gebouwen, bebouwing ervan met een garage en/of bergplaats
met geen grotere boei- of goothoogte dan 2,50 rneÈer en geen
grotere oppervlakte dan 35 m2 is toegesLaan;

Í.. de goot- of boeihoogte van een bedrijfswoning niet minder be-
draagt dan 2.80 meter;

g. een bedrijfswoning overígens zoveel rnogelijk voldoet aan het
bepaalde in arti-ke1 4 van deze voorschriften;

h. 1. van e1k bouwperceel een zodanig gedeelte vrij van bebouwing
blijft dat in voldoende mate kan worden voorzien in heË Par-
keren of stallen van motorvoertuigen ten behoeve van het
betrokken bedrijf;

I
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